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DEN KRAFTIGA ÖKNINGEN AV ANTALET INBROTT PÅ BYGGARBETS-
PLATSER FORTSÄTTER

Stölder från byggarbetsplatser är ett stort problem för bygg- och 
anläggningsbranschen. Enligt statistik från Brottsförebyggande 
rådet, BRÅ, anmäldes 8 208 byggstölder under 2019. Detta är 23 
anmälda stölder per dag – en ökning med 30 % sedan 2015. Störst 
ökning av antalet stölder var i Stockholmsområdet.

Varje år stjäls det uppskattningsvis för ca 1,5 miljarder kronor och 
varje månad försvinner det dyra maskiner, byggmateriel och driv-
medel för stora och små företag enligt Sveriges Byggindustrier, 
SBUF. Stölderna drabbar inte bara företagen hårt ekonomiskt, utan 

även tidsmässigt. Byggen som drabbas av stillestånd får snabbt 
ökade kostnader för personal som står utan byggmateriel, verktyg 
och maskiner. Även vägarbeten försenas då mätutrustning och 
andra viktiga maskiner stjäls. Byggföretagen kan utöver detta även 
drabbas av förseningsviten, som en följd av stölderna.

DE VANLIGASTE STÖLDERNA ENLIGT BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET:

Bygg- och arbetsmaskiner
Eldrivna handmaskiner
Byggnadsställningar
Byggmateriel och vitvaror

RISKANALYS

Börja med att inventera och identifiera verksamhetens risker. Gör en 
bedömning av sannolikhet och konsekvens av ett inbrott. Kartlägg 
de skyddsåtgärder och den skyddsnivå som ska hållas för bygg-
arbetsplatsen. Titta på hela kostnaden för risk. Både direkta- och 
indirekta kostnader som:

Kostnad för produktionsbortfall. Person och dag.
Kostnad för att köpa nya verktyg och maskiner
Kostnad för att temporärt hyra in verktyg och maskiner
Kostnad för materiel
Kostnad för självrisk
Kostnad för ökad administration på grund av inbrottet 
Kostnad för eventuella förseningar och vite
Immateriella kostnader

OMRÅDESSKYDD

Gör byggområdet så säkert som möjligt. Byggstaket och bra belysning 
ger en bra grund i det förebyggande inbrottsskyddet. Extra viktigt 
på utsatta ställen på byggarbetsplatsen. 

BYGGBODAR OCH FÖRRÅDSCONTAINRAR

Tänk på hur byggbodar och containrar placeras på byggarbets-
platsen. Gör det svårt för tjuven att köra upp till bodar och 
containrarna. Stäng av tillfartsvägarna med tillfälliga bommar eller 
liknande som gör det svårare för att komma fram till arbetsplatsen. 
Placera containrarna in vid varandra så att det försvårar angrepp 
från sidan och gör att risken ökar för att bli upptäckt.

LARM, LÅS OCH LÅSBOMMAR

Se över skal- och volymskydd på containrar och bodar. En låsbom 
med hänglås i högsta säkerhetsklass både försvårar och förlänger 
angrepptiden radikalt, jämfört med bommar och lås i lägre säkerhets- 
klass. Investera i ett proaktivt containerlarm som varnar och larmar 
redan innan inbrott påbörjas.    
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MILJARDER KRONOR I 
STÖLDER ÅRLIGEN

1,5 23 30
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KONTAKTA 
OSS FÖR EN 
RIKTIGT BRA 
SÄKERHETS-

AFFÄR

CONTAINERTJÄNST – FÖR RIKTIGA BYGGARE
Vår affärsidé är att vara bäst på containrar och säkra vägprodukter för byggrelaterad verksamhet. 
Vi levererar från våra depåer i Länna och Sollentuna i Stockholm, samt Göteborg. Med hög kvalitet 
och branschens bästa hyrespriser är vi alltid en riktigt bra affär. 

Några av våra kunder: 

SÄKERHETS-GALLERBURAR, SÄKERHETSCONTAINER

Se till att förvara eldrivna handmaskiner och mindre bygg- och arbets-
maskiner säkert. Dessa maskiner är de mest vanliga stölderna vid 
inbrott på byggarbetsplatsen. Med en container med säkerhets-
gallerbur så kallad säkerhetscontainer ger ett skalskydd i högsta 
skyddsklass, som både avskräcker och kraftigt försvårar för tjuven.

STÖLDMÄRKNING

DNA-märkning rekommenderas av polis, tull och ledande stöldskydds-
organisationer. Märkningen görs med en osynlig vätska som penslas 
på maskiner och verktyg. Märkningsvätskan har en unik kod som är 
registrerad i digital databas. Den osynliga märkningen är knuten till 
ett namn och gör verktyg och maskiner spårbara. Skulle en DNA-märkt 
produkt säljas går det att flytta registreringen till den nya ägaren.

OMRÅDESLARM OCH KAMERAÖVERVAKNING

Larm är avskräckande och kan användas tillsammans med över-
vakningskameror. Normalt behövs inget kameratillstånd, men 
kontrollera först med länsstyrelsen. Skylta tydligt.

SPÅRSÄNDARE

Installera spårsändare med GPS-positionering och rörelsesensor i 
maskinerna och på containrar. Om de stjäls, ökar möjligheten 
väsentligt att de kan lokaliseras.

DIESEL

Placera aldrig dieseltanken vid infarten vid byggarbetsplatsen. 
Installera låsbara lock, slangningsskydd och även ett larm. Ett 
ytterligare sätt att skydda är att färga dieseln blå. Tjuvar gillar inte 
blå diesel, då all försäljning är likatydligt med stulen diesel.
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SÄKERHETSCONTAINER I HÖGSTA SKYDDSKLASS




